
 

Umowa adopcyjna nr 1/S/A/2015 

 

zawarta w Puławach w  dniu  ……………………………………… pomiędzy: 

Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Puławach z siedzibą przy ul. Dęblińskiej 2,  

24-100 Puławy, /NIP 716-000-48-03/ - Administratorem Schroniska dla bezdomnych zwierząt 

w Puławach, na podstawie umowy wykonawczej nr 171.2013.BZM z dnia 15 kwietnia 2013 r., 

zmienionej aneksem nr 1 i aneksem nr 2, zwanym dalej „Administratorem”, reprezentowanym 

przez: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

a Panią/Panem ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

zam. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

legitymującą/-cym/ się dokumentem tożsamości ……………………………… seria ………… nr ……………………… 

Nr PESEL: ……………………………………………………..…,  

tel. …………………………………….…, adres e-mail: ………………….……………………………………………………………………, 

zwaną/ zwanym dalej „Adoptującym”, dokonującą/ dokonującym aktu adopcji zwierzęcia 

domowego ze Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Puławach, 

następującej treści:  

§1 

Umowa dotyczy adopcji zwierzęcia o tymczasowym imieniu: ……………………………………………………………… 

gatunek zwierzęcia: …………………………………. 

płeć: ………………………………..…………………….…. 

wiek: …………..……………..……………………………. 

rasa: …………………………………………………………. 

umaszczenie: ……………………………………………. 

znaki szczególne: ……………………………………… 

odrobaczony (TAK/NIE*) w dniu ………………….. 

dezynsekcja (TAK/NIE*) w dniu ………………….. 

kastrowany/sterylizowana: (TAK/NIE*) 

numer chipa: …………………………………………………… 

*) niepotrzebne skreślić 

 

§ 2 

1. Adoptujący zobowiązuje się otoczyć właściwą opieką adoptowane zwierzę, utrzymując go 

w dobrostanie, zapewniając mu warunki do zdrowego i bezpiecznego życia, a w szczególności: 

właściwe pożywienie i wodę, opiekę higieniczną i weterynaryjną oraz miejsce do spania.  

2. Adoptujący przyjmuje do wiadomości, że w razie niewłaściwego traktowania zwierzęcia grozi mu 

odpowiedzialność karna na podstawie zapisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 

zwierząt (Dz.U.2013.856 j.t. z póź. zm.) 

 



 

§ 3 

Adoptujący określa miejsce pobytu zwierzęcia pod adresem: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…., 

a także zobowiązuje się  do pisemnego (ewentualnie drogą elektroniczną na adres: 

schronisko@zuk.pulawy.pl) powiadomienia w terminie 7 dni o zmianie adresu jego pobytu, 

z wyjątkiem okazjonalnych i krótkich wyjazdów. 

 

§ 4 

Adoptujący  zwierzę ze schroniska zobowiązuje się do :  

- jego leczenia według zaleceń przekazanych w schronisku oraz ponoszenia wszelkich kosztów z tym 

związanych, 

- przeprowadzania rutynowych badań weterynaryjnych oraz obowiązkowych szczepień -

 odpowiednich dla gatunku zwierzęcia, wraz z wpisem do książeczki zdrowia i karty badań, 

- spełnienia wszelkich obowiązków - jako właściciel zwierzęcia, wynikających z prawa miejscowego 

na terenie gminy, na której będzie utrzymywane zwierzę, w tym opłacania podatku za posiadanie 

zwierzęcia, jeśli jest wymagany w miejscu zamieszkania Adoptującego. 

 

§ 5 

1. Adoptujący oświadcza, że: 

- został zapoznany ze stanem zwierzęcia, jest świadomy spoczywających na nim jako właścicielu 

obowiązków oraz, że nie rości i nie będzie rościł w przyszłości żadnych pretensji wobec 

schroniska 

- został powiadomiony o braku możliwości zwrotu zwierzęcia do schroniska z chwilą dokonania 

adopcji. 

2. Administrator oświadcza, że przekazał Adoptującemu wszelkie informacje oraz dokumenty, 

które uzyskał na temat zwierzęcia w trakcie jego pobytu w Schronisku. 

3. Zaświadczenie o szczepieniu zwierzęcia przeciwko wściekliźnie stanowi załącznik do niniejszej 

umowy. 

 

§ 6 

1.  W przypadku zaginięcia lub ucieczki zwierzęcia, Adoptujący zobowiązany jest do powiadomienia 

Administratora o tym zdarzeniu oraz podjęcia wszelkich możliwych kroków zmierzających 

do jego odnalezienia. 

2.  W przypadku nieprzystosowania się zwierzęcia do warunków w miejscu adopcji, Administrator na 

wniosek Adoptującego - może rozważyć jego ponowne przyjęcie schroniska. 
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3.  Administrator zastrzega sobie prawo wykonywania kontroli poadopcyjnych w celu sprawdzenia 

warunków utrzymywania zwierzęcia, sposobu jego żywienia, prawidłowej socjalizacji, stanu 

jego zdrowia, odpowiedniej opieki weterynaryjnej, odpowiedniej ilości ruchu. 

4.  Kontrole, o których mowa w § 6 ust. 3, mogą być wykonywane przez pracowników schroniska, 

Straż Miejską lub inne, upoważnione przez Administratora, osoby. 

 

§ 7 

Adoptujący wyraża zgodę na udostępnianie swoich danych osobowych na cele związane 

z działalnością schroniska oraz w przypadku potrzeby identyfikacji zwierzęcia. 

 

§ 8 

1.  W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 

2.  Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd 

powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Administratora. 

 

§ 9 

Wszelkie zmiany zapisów niniejszej umowy wymagają pisemnego aneksu, podpisanego przez 

obydwie strony pod rygorem nieważności. 

§ 10 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej strony. 

 

 

ADMINISTRATOR       ADOPTUJĄCY 


